
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
    

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อทุยานธารสวรรคจิ์�วจา้ยโกว ...มรดกโลกทางธรรมชาติ 
อทุยานซนุผิงโกว...สวรรคบ์นดิน งามไมแ่พจิ้�วจา้ยโกว 

** ชมความสวยงามโชวว์ฒันธรรมทิเบต ** 
**โชวเ์ปลี�ยนหนา้กาก เอกลกัษณข์องเมืองเฉินต*ู* 

**รวมรถเหมาในอทุยานจิ�วจา้ยโกว** 
อาหารสมนุไพรจีนเพื�อสขุภาพ**อาหารกวางต ุง้ที�เฉิงต ู

 

กาํหนดวนัเดนิทาง    วนัที� ��-��, ��-�� ส.ค., �-��, ��-�� ก.ย. �� 
    วนัที� �-��, ��-��,��-��  ต.ค. ��          ( � วนั � คนื ) 



 
วนัแรก  สนามบินสุวรรณภูม ิ– เฉินตู 
��.�� น. พร้อมกนัที� ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคาน์เตอร์U สายการบินไชน่าอีส

เทิร์นแอร์ไลน์ (MU) โดยมีเจา้หนา้ที�ของบริษทัฯ คอยอาํนวยความสะดวกแก่ท่าน 
20.30 น. ออกเดินทางสู่เมืองเฉิงตู โดย เที�ยวบินที� MU 5036 �บริการอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง 
99.�� น.  ถึงนครเฉิงตู เมืองเอกมณฑลเสฉวน มณฑลที�มีภูมิประเทศรายรอบไปดว้ยเทือกเขา และมีสภาพ

ภูมิอากาศที�เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีฤดูร้อนที�อบอุ่น ฤดูหนาวที�ไม่หนาวนกั
และมีปริมาณความชื:นสูง มีพื:นที�ประมาณ 567,000 ตารางกิโลเมตร ประชากรส่วนหนึ�งเป็นชนกลุ่ม
นอ้ยเชื:อชาติต่างๆ ไดแ้ก่ ชาวยี� ธิเบต เมี:ยว หุย เชียง นาํท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง  

 นาํท่านเดินทางเขา้ที�พกั VERDY HERTON HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัที�สอง เฉินตู – เม้าเสีGยน – ซงผงิโกว - ฉวนจูซื�อ 
เชา้ บริการอาหารเช้า ณ ที�ภัตตคาร  หลงัอาหารเดินทางสู่ เมืองเม่าเสีGยน ระหวา่งทางท่านจะไดพ้บกบัความ

งามของธรรมชาติที�ท่านสัมผสัจากที�ไหนไม่ได ้ท่านจะไดเ้ห็นวถีิชีวิตของชาวบา้น 
เที�ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่ อุทยานซุนผิงโกว  สถานที�ท่องเที�ยว

แห่งใหม่ อุทยานนี:รวบรวมเอาความยิ�งใหญ่ ความงดงาม ความพิเศษ ความแปลกใหม่และความลี:ลบั
ของธรรมชาติมารวมกนัอยูใ่น � หุบเขา G ทะเลสาบ H� วิวทิวทศัน์  นาํท่านชมทะเลสาบยาว(ฉางไห่) 
ทะเลสาบตน้กก(ฟางไห่)  ทะเลสาบหินขาว(ไป๋สือไห่)   ทะเลสาบไป๋ล่าไห่(ซ่างไป๋ล่าไห่-เซี�ยไป๋ล่าไห่) 
ทะเลสาบแห่งความรัก ทะเลสาบ M สี สระมรกต  ทะเลสาบหมึกสีนํ:าเงินเขม้ และนํ:าตกธารไข่มุก เป็น
แหล่งท่องเที�ยวทางธรรมชาติแห่งใหม่ที�สวยงดงามไม่แพจิ้�วจา้ยโกว   ดินแดนสวรรคบ์นดิน ที�
นกัท่องเที�ยวไม่ควรพลาด จากนั:นนาํท่านเดินทางสู่ ฉวนจู่ซืLอ 

ค ํ�า บริการอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร หลงัอาหารนาํท่านเขา้สู่ที�พกัCHUAN ZHU INTERNATIONAL 
HOTEL หรือเทียบเท่า  

วนัที�สาม  อทุยานสวรรค์จิ�วไจ้โกว (รถเหมาในอทุยาน ) – โชว์ทเิบต 
เชา้  บริการอาหารเช้า ณ ที�พกั หลงัอาหาร นาํท่านเดินทางสู่ วนอุทยานสวรรค์จิ�วไจ้โกว โดยเปลี�ยนรถเหมา

ของอุทยาน นาํท่านเขา้สู่อุทยานจิ�วจา้ยโกว ณ ดินแดนแห่งนี: มีหมู่บา้นเก่าแก่ชาวทิเบตอยู ่9 แห่ง ซึ� งอยู่
กระจดักระจายในวนอุทยานแห่งนี:  และนี�คือที�มาของ จิ�วไจโ้กว อุทยานแห่งชาติประกอบดว้ย ภูเขา 
และหุบเขาสลบักนัในระดบัความสูงกวา่ 1,140 เมตร เหนือระดบันํ: าทะเล ถึง 4,588 เมตร ที�ยอดเขา
สูงสุดระดบัพื:นดินลดหลั�นทาํใหเ้กิดแอ่งนํ: า 114 แอ่ง มีขนาดตั:งแต่แอ่งเล็ก ไปจนถึงทะเลสาบใหญ่ กบั
นํ:าตกมโหฬาร นํ:าตกที�ใหญ่ที�สุด ความกวา้ง 300 เมตร ธรรมชาติที�สวยงามเป็นที�สุด แม่นํ: า 5 สาย หาด
ทราย และตาดหินปูน 5 จุด ทะเลสาบหา้สี ความมหศัจรรยข์องอุทยานแห่งนี: คือสถาพของนํ: าในแอ่งซึ� ง
มีสีสันพิสดารหลาก หลายดุจเนรมิตกบัลีลาฤดูกาลที�หมุนเวียน สร้างสีสันให้ทิวทศัน์ จนไดชื้�อวา่ "เจ็ด
แดนเทพนิยาย"  ภายในวนอุทยานมีเส้นทางท่องเที�ยวหลกัอยู ่ 2 เส้นทางชมส่วนแรกที�เป็นทะเลสาบ
แอ่งนํ: าและบึงหญา้ ชมความงามของธรรมชาติที�ยิ�งใหญ่ยงัไม่ถูกนกัท่องเที�ยวทาํลายจึงมีความงดงาม 
ดั�งดินแดนที�ถูกเนรมิตร พื:นนํ: าที�มีสีฟ้า และสีเขียวที�ใส มองแลว้ชวนให้หลงไหล เชิญท่านถ่ายรูปกบั
ทิวทศัน์ใหจุ้ใจ  



เที�ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ภายในอุทยาน หลงัอาหารนาํท่านชมวนอุทยานโดยใช้อีกเส้นทาง
หนึ�ง ของวนอุทยานจิ�วไจโ้กว นี:จากทางภาคใตไ้ปสู่แผน่ดินทิเบต ชมชั:นหินและดินที�ถูกอดัหนุนขึ:นมา
พร้อมแร่ธาตุ ละลายผสมปนดินจนทาํให้นํ: ามีสีสันประหลาด ให้ท่านถ่ายรูปจุดชมวิว ทะเลสาบกระจก 
ทะเลสาบหงส์ ทะเลสาบแพนดา้ ทะเลสาบไผลู่กศร ทะเลสาบสวยๆ ผา่นบึงหญา้ ตาดนํ: า ชั:นนํ: าตก และ
นํ:าตกธารไข่มุก ที�แสนสงบและงดงาม พื:นที�ของอุทยานประกอบดว้ยทะเลสาบ 14 แห่ง นํ:าตก 17 แห่ง  

คํ�า  บริการอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร  หลงัอาหารนาํท่านดูโชว์วัฒนธรรมชนชาติทิเบต ศิลปะการแสดงของ
ชาวทิเบต" หลงัอาหารนาํท่านกลบัที�พกั  พกัที� RUBY HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั  

วนัที�สี�  จิ�วไจ้โกว – ทะเลสาบเต๋อซี - ร้านหินทเิบต - เฉินตู - โชว์เปลี�ยนหน้ากาก    
เชา้ บริการ อาหารเช้า ณ โรงแรม นาํท่านออกเดินทางจากอุทยานธารสวรรคจิ์�วไจโ้กว ระหวา่งทางท่านจะ

ไดช้มธรรมชาติและความงามของ ทุ่งหญา้ชวนจู่ซื�อ เมื�อสมยั 70 ปีที�แลว้ ไดเ้กิดสงครามเหล่าบรรดา
ทหารจีนแดงหนีมาตามเส้นทางผา่นทุ่งหญา้และไดเ้กิด โคลนดูดและหิวตายหลายพนัคน ปัจจุบนัไดมี้
การสร้างอนุสาวรียบ์ริเวณใจกลางทุ่งหญา้อนัสวยงามเพื�อเป็นการ ระลึกถึงกองทพัทหารจีนแดงท่านจะ
ไดพ้บกบัความงดงามของจิ�วจา้ยโกวและไดส้ัมผสักบักลิ�นไอ ธรรมชาติบนผืนป่าที�อุดมสมบูรณ์ที�หาดู
ไดย้ากตน้ไมน้านาพนัธ์ุ โดยเฉพาะการเดินทางของท่านอยูใ่นระหวา่งเดือนกนัยายน-เดือนพฤศจิกายน 
ซึ� งเป็นช่วงฤดูใบไมร่้วง ท่านจะไดส้ัมผสักบัตน้ไมเ้ปลี�ยนสี สีของใบไมมี้หลากหลายสีสันผสมผสาน
กบัละอองหิมะที�โปรยปรายลงมาเพิ�มความงาม และเสน่ห์ให้กบัจิ�วจา้ยโกวมากขึ:น ระหวา่งทางแวะชม 
"ทะเลสาบเต๋อซี" ตั:งอยูร่ะดบัความเกือบ 3,000 เมตร เป็นทะเลสาบสีเขียวเทอร์คอยซ์ แต่เลี:อยยาวไป
ตามแอ่งหุบเขา เป็นภูมิภาพอนัยิ�งใหญ่ตระการตาผิวนาํราบเรียบ ปราศจากริ:วคลื�น หรือแท่งตอไม ้และ
สีของทะเลสาปเขม้สดไร้เงาสะทอ้น จนดูราวเป็นกระเบื:องยาว ทะเลสาบเต๋อซี เป็นผลพวง จากการเกิด
แผน่ดินใหวเมื�อปี พ.ศ. 2478 ซึ� งคราวนั:นไดก้ลืนสิ�งก่อสร้าง และทุกสรรพชีวิตให้หายไปในพริบตา 
ความงามของธรรมชาติบางครั: งก็แฝงดว้ยความโหดร้าย   

เที�ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลงัอาหารนาํท่าน นาํท่านชม หินทิเบต เป็นเครื�องประดบัที�นิยม
กนัอยา่งแพร่หลายเพราะเชื�อวา่ใส่แลว้จะช่วยป้องกนัอนัตรายได ้เดินทางต่อ กลบัสู่ เมืองเฉินตู 

ค ํ�า บริการอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร นําท่านเขา้ชม โชว์เปลี�ยนหน้ากาก การแสดงที�มีชื�อเสียงโด่งดังของ
มณฑลเสฉวน หลงัจบการแสดงนาํท่านสู่ที�พกั VERDY HERTON HOTEL หรือเทียบเท่า  

วนัที�ห้า ศูนย์อนุรักษ์หมแีพนด้า (รวมรถแบเตอร์รี�) - วดัเจ้าเจีLย - ชวนซีลู่ 
เชา้ บริการอาหารเช้า ณ ที�พกั หลงัอาหาร นาํท่านเยี�ยมชม ศูนย์สมุนไพรจีน ฟังคาํบรรยายสรรพคุณยาจีนที�

มีสรรพคุณครอบจกัรวาล พร้อมคลายเมื�อยดว้ยการนวดสมุนไพร ฟรีแบบไม่มีค่าใชจ่้าย นาํท่านเที�ยว
ชม ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า ซึ� งตั:งอยูบ่นเนื:อที� W��,��� ตารางเมตร ทางตอนเหนือของเมืองเฉิงตู สร้าง
ขึ:นเมื�อปี ค.ศ. �G�X ซึ� งใช้เป็นศูนยเ์พาะพนัธ์ุและอนุรักษ์รวมถึงใช้เป็นสถานที�ศึกษาหมีแพนดา้ เป็น
สถานที�ที�เหมาะสมที�จะศึกษาระบบนิเวศน์ , การอยูอ่าศยัและการแพร่พนัธ์ุของหมีแพนดา้ นาํท่านชม 
วัดเจ้าเจีLย วัดเจ้าเจีLย (昭觉寺) ตั:งอยูท่างชานเมืองทางเหนือของนครเฉิงตู เป็นวดัไมท้ั:งหลงัแห่ง
แรกทางตะวนัตกของมณฑลเสฉวน มีความสําคญัในทางประวติัศาสตร์ทางพุทธศาสนาในจีน วดั
เจา้เจีYยเป็นอารามเก่าแก่ที�สร้างขึ:นในสมยัราชวงศ์ถงัและไดมี้การบูรณะขึ:นในปี ค.ศ. 1663 ในสมยั
ราชวงศชิ์ง   



 เที�ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร หลงัอาหารนาํท่านแวะชม โรงงานผลติผ้าไหมของจีน ชมวธีิการนาํ 
  เส้นไหมออกมาผลิตเป็นสินคา้ทั:งใชเ้ครื�องจกัร และแรงงานคนชมการดึงใยไหมรังแฝด ( แปลกแต่ 
  จริง ) เพื�อมาทาํใส้นวมผา้ห่มไหม ซึ� งเหมาะกบัการซื:อเป็นทั:งของฝากและใชเ้อง นาํท่านไปชอ้บปิ: งที�  
  ถนนคนเดินเทา้ปู้ สิงเจีย บนถนน  “ชุนซีลู่” และ “ซิงเหนียนลู่”ที�เตม็ไปดว้ยหา้งใหญ่และร้านรวงยอ่ยๆ 
  มากมายขายเสื:อผา้แฟชั�นนาํสมยั รองเทา้ กระเป๋า แวน่ตา  นาํท่านแวะ ชิมชาต้นกาํเนิด ซึ� งมีชาหลาย 
  ประเภทใหท้่านไดเ้ลือกซื:อเป็นของฝาก 
คํ�า บริการอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร นาํท่านกลบัที�พกั  พกัที� VERDY HERTON HOTEL หรือเทียบเท่า  

วนัที�หก ถนนโบราณจินหลี� - เฉินตู – กรุงเทพฯ   
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม หลงัอาหารนาํท่านสู่ ถนนคนเดินจิงหลี� เป็นถนนคนเดินอยูติ่ดกบัศาลเจา้

สามก๊ก บริเวณถนนจิงหลี�มีสินคา้พื:นเมืองและขนมต่าง ๆ รวมทั:งของฝากของขายเป็นจาํนวนมาก ท่าน
สามารถเลือกซื:อสินคา้ไดต้ามใจชอบ จากนั:นนาํท่านชม ร้านหยก ให้ท่านไดช้มผลิตภณัฑ์ที�ทาํจากหยก
จีนเครื�องประดบัลํ:าค่า 

 เที�ยง   บริการอาหารเที�ยงที�ภัตตาคาร**พิเศษอาหารสมุนไพรจีน** ที�ขึ:นชื�อของเสฉวน หลงัอาหารนาํท่าน
เดินทางสู่สนามบิน 

��.�� น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที�ยวบินที� MU 5035  
18.40 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ...... 
 

*** ก่อนตดัสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื�อนไขการเดนิทางอย่างถ่องแท้ จนเป็นที�พอใจ 

แล้วจงึวางมัดจาํเพื�อประโยชน์ของท่านเอง *** 
  

อตัราค่าบริการ ** ไม่มแีจกกระเป๋า // ไม่มีราคาเดก็ *** 

วนัเดนิทาง 
ผู้ใหญ่ 

และเดก็พกัมีเตยีง 

เด็กพกักบัผู้ใหญ่ 2 
ท่านไม่เสริมเตียง 

พกัเดี�ยว 
เพิ�มท่านละ 

**��-�� สิงหาคม ����** ��,��� ��,��� �,�99 
��-�� สิงหาคม ���� ��,��� ��,��� �,�99 

�-��, ��-�� กนัยายน ���� �9,��� �9,��� �,�99 
�-��, ��-��,��-�� ตุลาคม ���� ��,��� ��,��� �,�99 

 

รายการนีGจะเข้าร้านรัฐบาลจีน เพื�อโปรโมทการท่องเที�ยว ร้านนวดฝ่าเท้า , ผ้าไหม , หยก , ใบชา , หินทเิบต 
แต่ละร้านใช้เวลาในการนําเสนอประมาณ �� นาท ี– 1 ชั�วโมง 

 หากลูกค้าท่านใดไม่ประสงค์จะเข้าร้าน กรุณาชําระท่านละ �,999 บาทต่อร้านต่อท่าน** 
** บริษทัขอสงวนสิทธิjที�จะเลื�อนการเดนิทางในกรณทีี�มผู้ีร่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน ** 

** บริษทัขอสงวนสิทธิjที�ไม่จดัหัวหน้าทวัร์ร่วมเดนิทางในกรณผู้ีร่วมคณะไม่ถึง �� ท่านแต่มไีกด์ท้องถิ�น ** 
 



 

ข้อควรระวงั ท่านใดต้องออกตัLวภายในประเทศ (เครื�องบิน รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที�เจ้าหน้าที�ก่อนทุกครัGง 
หากไม่มกีารสอบถามเจ้าหน้าที�บริษทัก่อนทาํการซืGอบตัรโดยสารภายในประเทศที�กล่าวไว้ข้างต้น  

ทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบไม่ว่ากรณใีดๆทัGงสิGน 
 
 

อตัราค่าบริการนีGรวม 
- ค่าตัYวเครื�องบินระหวา่งประเทศ ชั:นประหยดั  - ค่าภาษีสนามบิน 
- ค่าโรงแรมที�พกั        - ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีน 4 วนัทาํการปกติ (หนงัสือเดินทางไทย) 
- ค่าอาหารตามรายการ      - ค่าเขา้ชมสถานที�ทุกแห่งตามที�ระบุไวใ้นรายการ  
- ค่าประกนัอุบติัเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท   - ค่ารถโคช้ปรับอากาศตามที�ระบุไวใ้นรายการ   

*** ค่านํGาหนักกระเป๋า ท่านละ �9 กโิลกรัม/ ท่าน  กรณีที�นํGาหนักเกนิ กรุณาชําระค่าใช้จ่ายส่วนนํGาหนักที�เกนิเอง *** 
อตัราค่าบริการนีGไม่รวม 

-ค่าใชจ่้ายอื�นๆ ที�นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื�องดื�ม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศพัท,์ วีดีโอ 
-ค่าหนงัสือเดินทาง และเอกสารต่างดา้วต่างๆ   -ค่าภาษีมลูค่าเพิ�ม X% ภาษีหกั ณ ที�จ่าย �%  
-ทิปเดก็ยกกระเป๋าประมาณ M หยวนต่อหอ้ง 
-ค่าทปิไกด์วนัละ �9 หยวนต่อวนัต่อคน, ค่าทปิคนขับรถวนัละ �9 หยวนต่อวนัต่อคน, หัวหน้าทวัร์ไทยวนัละ �9 หยวนต่อวนัต่อคน 

เงื�อนไขการสารองที�นั�ง 
- การจอง มดัจาํท่านละ �9,000 บาท พร้อมส่งรายชื�อสมาชิกผูเ้ดินทางใหก้บัทางบริษทัฯ  
- ชาํระยอดส่วนที�เหลือก่อนการเดินทาง อยา่งนอ้ย �� วนั  

@ @  เอกสารสําหรับยื�นวซ่ีาจีน @ @ 
1. ใช ้พาสปอร์ตตวัจริง  + รูปถ่ายสี ] นิ:ว ] ใบ  
2. กรอกขอ้มลูเบื:องตน้ (ที�แนบทา้ยรายการทวัร์) 

สําหรับผู้เดนิทางที�เป็นเดก็อายุตํ�ากว่า �� ปี  
1. ใช ้พาสปอร์ตตวัจริง + รูปถ่ายสี ] นิ:ว ] ใบ  
2. สาํเนาสูติบตัร (เดก็อายตุํ�ากวา่ W ปี ขอสูติบตัรตวัจริง ) 
3. สาํเนาบตัรประชาชน หรือสาํเนาหนา้พาสปอร์ตของบิดาและมารดา 
4. หากมีการเปลี�ยนชื�อหรือนามสกลุ กรุณาแนบเอกสารมาดว้ย 
5. หากเด็กอายุตํ�ากว่า �� ปี ไม่ไดเ้ดินทางกบัพ่อหรือแม่ กรุณาขอหนงัสือให้ความยินยอม จากทางเขตหรืออาํเภอ พร้อม

ระบุชื�อของท่านที�พาเดก็เดินทางดว้ย 
6. กรณีบิดาและมารดาแยกทางกนั ตอ้งสาํเนาทะเบียนหยา่และเอกสารขอดูแลบุตร  

สําหรับผู้เดนิทางที�เกดิที�ประเทศจนี 
1. ใช ้พาสปอร์ตตวัจริง  + รูปถ่ายสี ] นิ:ว ] ใบ  
2. กรอกขอ้มลูเบื:องตน้ (ที�แนบทา้ยรายการทวัร์) 
3. หากเป็นพาสปอร์ตเล่มใหม่ แนบพาสปอร์ตเล่มเก่าที�เคยมีวีซ่าจีน 
4. หากไม่เคยเดินทางเขา้ประเทศจีน แนบพาสปอร์ตจีนเล่มเก่า 

หมายเหตุ : โปรดทาํความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื�นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ�มเติมหรือเปลี�ยนระเบียบ
การยื�นเอกสาร เป็นเอกสิทธิjของสถานทูต และบางครัGงบริษัททวัร์ไม่ทราบล่วงหน้า              
 
 



 
 
                                                           

อตัราค่าวซ่ีาด่วน ที�ต้องจ่ายเพิ�มให้สถานฑูตจนี เมื�อท่านส่งหนังสือเดนิทางล่าช้า 
- ยื�นวีซ่าด่วน 2 วนั เสียค่าใชจ่้ายเพิ�ม ท่านละ 800 บาท 

สถานทูตจนีอาจปฏิเสธ ไม่รับเล่มของท่านวซ่ีาในกรณีดงันีGคือ 
1. ชื�อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที�ดูเป็นหญิง ไวผ้มยาว แต่งหนา้ ทาปาก  
2. นาํรูปเก่าที�ถ่ายไวเ้กินกวา่ 6 เดือนมาใช ้
3. นาํรูปถ่ายเล่นๆ มีวิวดา้นหลงั ยืนเอียงขา้ง ฯลฯ มาตดัใช ้เพื�อยื�นวีซ่า 
4. นาํรูปที�เป็นกระดาษสติกเกอร์ หรือ รูปที�ใชก้ระดาษพรินซ์จากคอมพิวเตอร์ 

การยกเลกิ 
�.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั คืนหรือหกัค่าใชจ่้ายบางส่วนสาํหรับกรุ๊ปที�ตอ้งการันตีมดัจาํกบัสายการบินหรือกรุ๊ปที�มีการ
การันตีค่ามดัจาํที�พกั ไม่วา่โดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ�งไม่อาจขอคืนเงินได ้ 
2.ยกเลิกก่อนการเดินทาง ]� วนัขึ:นไป เกบ็ค่าใชจ่้าย 10,000 บาท  
3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง ��-�G วนั  เกบ็ค่าใชจ่้าย 50% ของราคาทวัร์  
H.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-G วนั   เกบ็ค่าบริการทั:งหมด 100% 
M.ยกเวน้ กรุ๊ปที�เดินทางช่วงวนัหยดุ หรือเทศกาลที�ตอ้งการันตีมดัจาํ  กบัสายการบินหรือกรุ๊ปที�มีการการันตีค่ามดัจาํที�พกัโดยตรง
หรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเที�ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ 
CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํหรือค่าทวัร์ทั:งหมดเนื�องจากค่าตัYวเป็นการเหมาจ่ายในเที�ยวบินนั:นๆ 

เงื�อนไขในการให้บริการ  
1. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัYวเครื�องบิน บริษทัฯ จะไม่หักค่าใช่จ่ายใดๆ 

ทั:งสิ:น ถา้ยงัไม่มีการยื�นวีซ่า หรือมีการเสียค่าใช่จ่ายอื�นใด 
2. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดท้นัก่อนออกตัYวเครื�องบิน แต่มีการยื�นวีซ่าไปแลว้หรือมีค่าใช่

จ่ายอื�นใด บริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายเฉพาะเท่าที�จ่ายไปล่วงหนา้ตามจริงเท่านั:น 
3. ผูจ้องยกเลิกการเดินทาง โดยตัYวเครื� องบินไดอ้อกไปแลว้ แต่สามารถหาผูเ้ดินทางใหม่มาแทนไดใ้นวนัเดิม ผูย้กเลิกตอ้ง

รับผิดชอบชาํระค่าธรรมเนียมการเปลี�ยนชื�อตัYว / ตัYว � ใบ + ส่วนต่างของภาษีนํ:ามนัเชื:อเพลิง หรือ ตามหลกัเกณฑที์�สายการ
บินกาํหนด และบริษทัฯ จะหกัค่าใชจ่้ายอื�นๆ เฉพาะเท่าที�ไดจ่้ายไปล่วงหนา้ตามจริง เช่น ค่าวีซ่า เป็นตน้    

หมายเหตุ 
-ราคาและเวลาเดินทางตามรายการที�กาํหนด อาจมีการเปลี�ยนแปลงไดขึ้:นอยูก่บัอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราและสายการบินกาํหนด 
-บริษทัเป็นเพียงตวัแทนการท่องเที�ยว  สายการบินและตวัแทนการท่องเที�ยวในต่างประเทศซึ� งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหาย
ต่างๆที�อยูเ่หนือการควบคุมของเจา้หนา้ที�บริษทัฯ อาทิ การนดัหยดุงาน การจลาจล การเปลี�ยนแปลงกาํหนดเวลาในตารางบิน ภยั
ธรรมชาติ หรือค่าใชจ่้ายเพิ�มเติมที�เกิดขึ:น ทั:งทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทาํร้าย การสูญหาย ความล่าชา้หรือ
จากอุบติัเหตุต่างๆ  
-บริษทัขอสงวนสิทธิj  เลื�อน, เปลี�ยนแปลง, สับเปลี�ยนรายการไดต้ามความเหมาะสม ในกรณีที�มีผูร่้วมคณะไม่ถึง �M ท่าน หรือ
เกิดปัญหาทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได ้ 
-กรุณาอย่านาํสิ�งของมีค่าติดตวัหรือนาํใส่กระเป๋าเดินทาง มากเกินความจาํเป็น หากเกิดการเสียหาย หรือสูญหายระหว่างการ
เดินทาง กรณีกระเป๋าสัมภาระของท่านไดรั้บความเสียหายระหว่างโดยสารเครื�องบิน การเรียกร้องค่าชดเชยต่างๆ ขึ:นอยู่กบัดุลย
พินิจของสายการบินที�จะรับผิดชอบ บริษทัฯขอสงวนสิทธิj ในการไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียนั:นๆ    



-กรณีเกิดโรคระบาด, ภยัธรรมชาติ, สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเที�ยวบินหรือเหตุสุดวิสัยใดๆ ที�ทาํใหมิ้สามารถ
เดินทางได ้รวมถึงกรณียื�นวีซ่าแลว้ ทางบริษทัฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใชจ่้ายเป็นกรณีตามที�เห็นสมควร 
-หากผูเ้ดินทางถูกปฏิเสธ เขา้-ออกเมือง ของเจา้หนา้ที� ต.ม. อนัเนื�องมาจากมีสิ�งผิดกฎหมายหรือ เอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้ง
หรือการถกูปฏิเสธในกรณีอื�นๆบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั:งสิ:น 
-เมื�อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ�ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิj  
ไม่อาจเรียกค่าบริการ 
-โปรแกรมการเดินทางเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี�ยนแปลงรายการท่องเที�ยวบางรายการหรือทดแทนรายการ
ท่องเที�ยวบางรายการ 

บริษทัฯมีประกนัอุบัตเิหตุท่านละๆ �,999,999 บาท 
ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัตเิหตุระหว่างการเดนิทาง วงเงนิ �99,999 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริงเพื�อความสะดวกสําหรับยื�นวซ่ีาจีน 

 

1. ชื�อ-นามสกุล(ภาษาองักฤษ ตามหนงัสือเดินทาง)______________________________________________________ 
2. เพศ   □ หญิง      □  ชาย      หนงัสือเดินทางเลขที� ____________ วนัที�ออก_________  วนัหมดอายุ____________ 
3. สถานภาพ □ โสด     □ แต่งงานจดทะเบียน     □ แต่งงานไม่จดทะเบียน     □ หมา้ย     □ หยา่ร้าง 
4. สญัชาติ______________________________________________________________________________________ 
5. วนั/เดือน/ปีเกิด________________________________________________________________________________ 
6. หมายเลขบตัรประชาชน ________________________________________________________________________ 
7. ที�อยูปั่จจุบนั __________________________________________________________________________________ 
8. เบอร์โทรบา้น__________________ เบอร์มือถือ___________________ E MAIL ___________________________ 
9. ชื�อที�ทาํงาน หรือ สถานศึกษา ____________________________________________________________________ 
10. ที�อยูที่�ทาํงาน หรือ สถานศึกษา ___________________________________________________________________ 
11. เบอร์โทรศพัทที์�ทาํงาน หรือ สถานศึกษา ___________________________________________________________ 
12. สมาชิกในครอบครัว 

12.1  ชื�อ_________________ สญัชาติ___________อาชีพ____________________ความสมัพนัธ์_______________ 
12.2  ชื�อ_________________ สญัชาติ___________อาชีพ____________________ความสมัพนัธ์_______________ 
12.3  ชื�อ_________________ สญัชาติ___________อาชีพ____________________ความสมัพนัธ์_______________ 
12.4  ชื�อ_________________ สญัชาติ___________อาชีพ____________________ความสมัพนัธ์_______________ 
12.5  ชื�อ_________________ สญัชาติ___________อาชีพ____________________ความสมัพนัธ์_______________ 

13.  บุคคลที�สามารถติดต่อไดใ้นกรณีฉุกเฉิน__________________________ เบอร์ติดต่อ_________________________ 
14.  ในระยะเวลา � ปี คุณเคยเดินทางไปประเทศไหนมาบา้ง ถา้ไปใหร้ะบุชื�อประเทศ และระบุวนัที�เดินทางเขา้ /ออกดว้ย 
 14.1  ประเทศ______________ วนัที�เดินทางเขา้/ออก __________________จุดประสงค_์_____________________ 
 14.2  ประเทศ______________ วนัที�เดินทางเขา้/ออก __________________จุดประสงค_์_____________________ 
 14.3  ประเทศ______________ วนัที�เดินทางเขา้/ออก __________________จุดประสงค_์_____________________ 

14.4  ประเทศ______________ วนัที�เดินทางเขา้/ออก __________________จุดประสงค_์_____________________ 
14.5  ประเทศ______________ วนัที�เดินทางเขา้/ออก __________________จุดประสงค_์_____________________ 

 
 

 
 
 
 


